
Sun PF  
Detergente para 
Máquinas de  
Bar/Copos

Lavagem de louça com resultados 
brilhantes!
Sun e Sunlight oferecem os produtos necessários à lavagem perfeita 
da sua louça. Sempre olhando para as necessidades do seu negócio, 
proporcionamos-lhe produtos para uma eficiente lavagem e 
remoção de manchas quer à mão quer à máquina. 

Descrição 
Sun PF Detergente para Máquinas de Bar/Copos é um produto 
clorado, indicado para pequenas máquinas de ciclo curto promove 
resultados eficazes em águas de qualquer dureza. Este detergente 
está especificamente formulado para a remoção de manchas 
incluindo batom em copos, chávenas e louça. Sun PF Detergente 
para Máquinas de Bar/Copos foi concebido para trabalhar com  
Sun PF Secante. 

Benefícios
• Elimina eficazmente manchas de café e chá
• Fórmula concentrada permite uma boa economia de custo em uso
• Previne o aparecimento precoce de calcário nas máquinas

Pro Formula by Diversey
Um ambiente perfeitamente limpo está na base de qualquer 
experiência e relacionamento duradouro com o cliente. 
Pro Formula coloca à sua disposição uma gama completa de 
produtos de limpeza com fórmulas profissionais e marcas de 
confiança da Unilever, como Skip, Cif, Sun, Sunlight e Domestos. 
Esta gama foi desenvolvida especificamente para ir ao encontro 
das necessidades dos seus negócios, proporcionando-lhe os 
resultados excecionais de uma limpeza profissional.
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Produto Embalagem

Sun PF Detergente para Máquinas 
de Bar/Copos 6 x 2 L   

Aspeto pH (1% solução)    Densidade relativa (20 °C)
Líquido transparente ± 13,0   1,26

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar fechado na embalagem original, num local fresco, evitando temperaturas extremas. 
Ficha de Dados de Segurança disponível a pedido de utilizadores profissionais.  

Aplicação
Sun PF Detergente para Máquinas de Bar/Copos é recomendado para os materiais normalmente 
encontrados em cozinhas, no entanto não deve ser usado em materiais sensíveis a alcalinos, tais como 
cobre, latão, alumínios ou borracha. 

Instruções de utilização
Dosear 1,5 ml a 4 ml por litro de água, dependendo das condições de dureza da água. 4 ml/L asseguram 
uma boa performance em situações de dureza elevada (350 - 400 ppm CaCO3). Para melhores resultados 
utilize uma bomba doseadora de detergente para uma dosagem mais precisa. 
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